
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar 

pályázatot hirdet az „Őszi középiskolás tábor - instruktor, demonstrátor (oktatási - kémia, 

biológia, fizika tárgyból), programszervező ösztöndíj” elnyerésére a 2022/2023-as tanévben 

2022. november 2-6. között megrendezett őszi tábor, középiskolás diákok részére program 

keretében.  

 

Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot: aki a PTE ÁOK karán (általános orvos, 

fogorvos szakon, a karon működő doktori iskolában PhD képzésen) vagy a PTE GYTK karán 

(gyógyszerész képzésen, a karon működő doktori iskolában PhD képzésen) hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezik.  

 

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele:  

• aktív hallgatói jogviszony az őszi félévben 

• jártas, megfelelően tájékozott az egyetemi élet kérdéseiben (mikor, kit kell keresni, hová 

kell fordulni, mi hol található az egyetemen..stb) 

• ismeri a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat 

• megfelelő kommunikációs készségekkel rendelkezik 

• empatikus 

• szóbeli meghallgatáson megfelel 

 

 A pályázathoz mellékelni kell:  

• hallgatói jogviszony igazolás (Tanulmányi Hivatalból lehet bekérni) 

• kitöltött pályázati űrlap  

• motivációs levél (max 1 oldalas) 

 

A pályázatokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar MKO 

Stratégiai Marketing és Toborzó Irodába (7624 Pécs, Szigeti út 12., I. emelet) szükséges 

leadni: személyesen, postai úton vagy online formában.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2022. október 14., 12:00 óra. Hiánypótlásra nincs 

lehetőség. 

A pályázatokról az alábbi összetételű szakmai bizottság dönt: 

• Prof. Dr. Tényi Tamás, dékánhelyettes 

• Dr. Botz Lajos, dékán 

• Dr. Fittler András, dékánhelyettes  

• Dr. Duga Zsófia, osztályvezető 

• Lorencz Máté, táborvezető 

• A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

elnöke által delegált olyan hallgató, aki nem nyújtott be jelen pályázati kiírásra 

pályázatot 



• A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

elnöke által delegált olyan hallgató, aki nem nyújtott be jelen pályázati kiírásra 

pályázatot 

 

A bírálat pontozás alapján történik, mely során a motivációs levél, illetve a szóbeli elbeszélgetés 

kerül pontozásra megadott szempontok szerint: 

Kommunikációs készség max 5 pont 

Szóbeli meghallgatás alapján szakmai 

alkalmasság 

max 5 pont 

Korábbi évekből szerzett tapasztalat  

• Tavaszi, őszi, nyári tábor instruktor, 

demonstrátor pozíció 

• Az SMTI által szervezett 

eseményeken való részvétel 

max 5 pont 

Egyéb tevékenységek az egyetemen 

• Diákszervezeti tagság 

• Egyéb, más iroda, hallgatói 

önkormányzat által szervezett PTE-

ÁOK, GYTK eseményen való 

részvétel 

max 5 pont 

 

A pályázatok elbírálási határideje: 2022. október 17., 16:00 

Az értesítés a bírálatról a jelentkezés során megadott email címre fog történni. 

 

A pályázat benyújtását követően a pályázók számára szóbeli meghallgatásra kerül sor.   

 

 

A tábor során ellátandó közéleti tevékenység: 

• Tábor mindennemű szervezésében való aktív részvétel 

• A tábor során a résztvevő diákok koordinálása 

• A megszervezett szabadidős, oktatói programokon való részvétel 

• A demonstrátor köteles legalább egy, legfeljebb pedig 4 tanórát (90 perc) megtartani az 

általa oktatott tárgyból (első alkalommal oktatni kívánó hallgatónak az instruktor 

pozíciót szükséges megjelölni, első alkalommal 1 tanórát szükséges oktatni) 

  

Az elnyerhető ösztöndíj összege a tábor teljes időszakára vonatkozóan, egyösszegben kerül 

megállapításra:  

 

• Demonstrátor ösztöndíj: 25.000 forint 

• Instruktor ösztöndíj: 20.000 forint 

• Programszervezői ösztöndíj: 20.000 forint 

 

Az ösztöndíj kifizetése az ösztöndíjat elnyerő pályázók részére a tábor megvalósítását követően 

az alábbi időbeli ütemezés szerint történik: 2022. őszi szemeszter, egyszeri alkalom.  

 



Amennyiben az adott hallgató hallgatói jogviszonya bármely okból a félév megkezdése után, a 

tábor időpontja előtt passzív lesz, az ösztöndíjra való jogosultságát elveszti, helyére a bírálati 

rangsorban következő hallgató léphet. 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57. § (3) bekezdése alapján a hallgató 

a felsőoktatási intézmény döntése ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelem tárgyában a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 

5. számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) 12. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a 

Pécsi Tudományegyetem által létrehozott Másodfokú Tanulmányi Bizottság jár el. A 

jogorvoslati kérelmet a Másodfokú Tanulmányi Bizottsághoz címezve az elsőfokú döntést hozó 

szervnél kell benyújtani, az eset elbírálásához szükséges dokumentumok csatolásával. 

 

 

Pécs, 2022. szeptember 19.   

 

 

……………………….    ……………………… 

Prof. Dr. Nyitrai Miklós    Prof. Dr. Botz Lajos 

PTE ÁOK, dékán      PTE GYTK, dékán  

 

A Pécsi Tudományegyetem Térítési és Juttatási Szabályzatának (PTE SZMSZ 6. számú 

melléklet) 25. § (2) bekezdése alapján a kiírást jóváhagyom: 

 

Pécs, 2022. szeptember …. 

 

 

 

............................................................ 

Dr. Miseta Attila 

rektor 

  

 

 

 

  


